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Indre Mission i Vejle 
- et levende fællesskab 

Olgasvej 14 – 7100 Vejle – www.vejleim.dk - Tlf.: 76 49 88 88 



Om Vejle Missionshus 
Vejle Missionshus er et indviet hus, og dets hellige præg skal respekteres 
uanset, hvilket formål det benyttes til. Brug det, som var det dit eget, og 
tænk på, at andre skal bruge det efter dig.  
 
Henvendelse 
Henvendelse vedr. udlejning bedes rettet til: 
Hanne Jensen, Boråsvej 12, 7100 Vejle 
Tlf. 5045 6214 
Email: imvejle@gmail.com 
 
Betaling 
Indbetaling på bankkonto: 9560-6580879509. 
Lejen bedes indbetalt senest 8 dage før arrangementet finder sted. 
 
Brugen af huset 
 Det er ikke tilladt at nyde øl, vin eller spiritus i missionshuset. 
 Vi ønsker ikke, at der danses ved arrangementer i missionshuset. Ønskes 

dans, som et kortere underholdende indslag ved et arrangement, skal 
dette godkendes forinden. 

 Det er ikke tilladt at ryge i missionshuset. Udendørs er rygning tilladt på 
træ-terassen. 

 Bemærk: Huset kan ikke lejes til nytårsfester 
 
Hvem kan leje missionshuset? 
 Afdelinger af Indre Mission i Danmark 
 Folkekirkelige organisationer og Frimenigheden Broen 
 Personer med tilknytning til Vejle IM, Frimenigheden Broen og fra IM-

fællesskaber fra de 5 fællesskaber i den tidligere Vejle-kreds (Vejle, Jel-
ling, Vandel, Bredballe og Bredal) 

Personer eller grupper uden disse relationer kan ikke leje missionshuset, 
da vi ønsker at missionshuset først og fremmest skal bruges til kirkelige 
mødeaktiviteter. 
 
 
 
 
 
 

 



Priser 
IM-arrangementer 
Når Indre Mission i Vejle eller IM på landsplan er en del af et arrangement, 
betales der ikke for leje af huset. Dog vil vi bede om betaling for forbrug på 
15 kr. pr. deltager eller en anden betaling, der står i rimeligt forhold til de 
udgifter, brugen af huset medfører. 
 
Private fester, IM på landsplan samt møder arrangeret af folkekirke-
lige organisationer uden for Indre Mission – priser pr. dag: 
2.500 kr. for hele huset 
1.500 kr. for mødesalen alene 
2.000 kr. for den gamle del af missionshuset  
800 kr. for caféen alene 
1.000 kr. for stueetagen i tilbygning 
800 kr. for det store lokale på 1. sal i tilbygningen 
 
Der skal træffes en særlig aftale, hvis lejeren skal bruge husets AV-udstyr 
(Videoprojektor, lydanlæg, DVD, mixer m.m.). I udgangspunktet er AV-ud-
styret ikke inkluderet i lejen. Det er et krav, at lejeren får instruktion af en 
af husets teknikfolk, hvis AV-udstyret skal lejes. Henvendelse til Jens Erik 
Schou tlf. 60 84 36 99 eller på jenserik66@gmail.com. Der kan opkræves et 
honorar for denne instruktion.  
 
Mindre arrangementer 
Ved mindre arrangementer af kirkelig art (10 – 20 deltagere), udvalgsmøder 
o.l. betales der 30 kr. per person. 
 
(Ret til ændringer i lejebetingelser og takster forbeholdes) 
 
Lejekontrakt 
Lejemålet træder først i kraft, når lejeren har modtaget en lejekontrakt. Det 
er muligt at opsige lejemålet indtil 3 måneder før arrangementets afholdelse 
uden omkostninger for lejeren. Ved afmelding mellem 3 og 1 måned før ar-
rangement betales halv pris. Ved afmelding mindre end 1 måned før arran-
gement betales fuld pris. 



Når huset forlades skal følgende være i orden: 
 
Mødesalene 
 Stole og borde placeres som foreskrevet på planerne. 
 Benyttede arealer fejes eller støvsuges. 
 Luft ud efter behov. 
 Sluk for ventilationen. 
 Fjern eventuelle pletter på gulvene. 

 
Toiletter 
 Tøm affalds- og madameposer. 
 Rengør toiletter og håndvaske. 
 Gulvet vaskes efter behov 
 Skift håndklæder efter behov. 
 Der skal altid være 1 ekstra rulle toiletpapir på den dertil indrettede 

plads. 
 
Køkken 
 Opvaskemaskine og kaffemaskine rengøres efter vejledningen. 
 Gulvet fejes. 
 Gulvet vaskes efter behov. 
 Skift håndklæder efter behov. 
 Alle klude og viskestykker skal til vask. 
 Fliser og skabslåger m.m. rengøres efter behov. 
 Affaldssække skal lukkes og smides i containeren - nye poser sættes i. 

 
Henvendelser ang. mangler skal ske til Jan Forum tlf. 75 82 14 41 
 
 


